Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Datum:
3 maart 2021
Begintijd:
19.30 uur
Eindtijd:
21.00 uur
Locatie:
Via Zoom vanwege maatregelen tegen coronavirus
Aanwezig (geanonimiseerd uit privacyoverwegingen):
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertegenwoordiger gemeente ’s-Hertogenbosch)
Vertegenwoordiger coöperatie Bossche Windmolen West (BWW)
Vertegenwoordiger Pure Energie (PE)
Vertegenwoordiger bestuursraad Engelen Bokhoven
Twee omwonenden uit Engelen
Vertegenwoordiger Diaconie Protestantse Gemeente Engelen
Vertegenwoordiger wijkraad West
Notulist Pure Energie

Verslag:
Na een voorstelronde en toelichting op de stand van zaken rond het windpark en het
omgevingsfonds, wordt er eerst gesproken over het voorstel van BWW en PE om een enquête te
houden over het omgevingsfonds. Zie voor meer informatie hierover de presentatie die door BWW
en PE was voorbereid voor dit overleg, onder andere over de enquête. De meerderheid van de
aanwezigen denkt dat het niet verstandig is om de enquête nu uit te voeren. De enquête wordt
daarom vooralsnog geparkeerd.
Daarnaast wordt kort gesproken over de uitgangspunten voor het fonds. Moet dit bijvoorbeeld
worden ingezet om de negatieve effecten van het windpark voor de omgeving te verminderen of
moet dit juist worden gezien als een kans die het windpark biedt? Meningen worden gewisseld,
zonder hierover een besluit te nemen.
Vervolgens wordt met name gesproken over de vervolgstappen voor het vormgeven van het
omgevingsfonds. Sommigen lijkt het goed uiteindelijk een aparte organisatie op te richten (zoals een
stichting) die het fonds beheert en besteedt, sommigen lijkt het goed als er criteria worden opgesteld
en dat vanuit de omgeving projecten kunnen worden aangediend bij de initiatiefnemers van het
windpark. Besloten is om dit traject van vormgeven van het omgevingsfonds de komende tijd als
volgt aan te pakken:
1. Informatie inwinnen over bestaande omgevingsfondsen.
2. De omgeving definiëren en bepalen wie er nog meer betrokken moeten zijn bij deze
werkgroep. Besproken is om op zoek te gaan naar meer diversiteit in de werkgroep.
3. Kaders bepalen voor het omgevingsfonds, waarbij als mogelijkheid is genoemd dat projecten
die in het gebied liggen met meerdere windmolens meer punten krijgen dan projecten in een
omgeving met één windmolen.
Daarnaast is besloten om de omgeving als volgt te definiëren:

in de Gedragscode Wind op Land is als definitie voor de omgeving – als het betrekking heeft op
omwonenden - als vuistregel gekozen dat het gaat om het gebied binnen een afstand van tien keer
de tiphoogte van de windmolen. Deze vuistregel sluit aan bij het uitgangspunt dat de Raad van State
hiervoor hanteert. In het geval van de windmolens van Windpark De Rietvelden is dat een straal van
1775 meter om de windmolens.
Afbeelding 1 laat de situatie zien met een straal van 1860 meter. Hierin is uitgegaan van de in de
vergunning maximaal toegestane tiphoogte van 186 meter. De uiteindelijke windmolens van
Windpark De Rietvelden worden iets kleiner, met een tiphoogte van 177,5 meter. Pure Energie laat
een nieuwe plattegrond maken van tien keer 177,5 meter.

Afbeelding 1: cirkels van 1860 meter rondom de vier windmolens.
Naschrift
Hieronder staat afbeelding 2. De groene cirkel heeft een omtrek van 1775 meter rond de windmolens.

Ook is in het overleg geopperd om de omgeving te definiëren aan de hand van ervaren hinder, zoals
slagschaduw. Besloten is dat deze definitie lastiger is te interpreteren voor de omgeving. Als
bijvoorbeeld wordt gekeken naar slagschaduw, zou dat betekenen dat gebied ten zuiden van de
windmolens geen recht hebben om aanspraak te maken op het omgevingsfonds (ten zuiden van de
windmolens ontstaat weinig tot geen slagschaduw), terwijl er vanuit die gebieden wel zicht is op de
windmolens en de gebieden toch relatief dichtbij de windmolens zijn gelegen. Ook is het voor een
belangrijk deel subjectief of iemand hinder ervaart.
Afgesproken acties:
In het overleg is geconstateerd dat vanuit dit overleg het goed is om vervolgacties op te pakken. Deze
worden hieronder samengevat:
1.
2.
3.
4.

PE en BWW delen voorbeelden van omgevingsfondsen.
PE laat de plattegrond met stralen om de windmolens opnieuw maken.
De werkgroep komt binnenkort weer bij elkaar om het vervolgstappenplan te formuleren.
Alle aanwezigen denken na over kandidaten deel zouden moeten nemen aan deze en geven
dat door via info@windparkderietvelden.nl.

Het volgende werkgroepoverleg staat gepland voor woensdag 31 maart om 19.30 uur. BWW en PE
sturen vooraf een Zoomlink naar de werkgroepleden.

